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1. ROZPOČET OBCE KUNERAD ZA ROK 2022  

  
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  v príslušnom rozpočtovom roku bol 

schválený dokument Rozpočet a programový rozpočet Obce Kunerad na rok 2022, ktorým sa 

riadilo financovanie  úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku.  

Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy a zároveň vyjadruje samostatnosť 

hospodárenia obce. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. V rozpočte sa uplatňuje 

rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. 
 

Obec Kunerad v roku 2022 hospodárila podľa rozpočtu zostaveného v zmysle ustanovenia § 10 

ods.7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

Rozpočet Obce Kunerad na rok 2022 bol navrhnutý a schválený ako schodkový t.j. rozdiel medzi 

príjmami  a výdavkami (bez finančných operácií) bol v sume 57 570 EUR.   

Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový vo výške 39 638 EUR, kapitálový rozpočet bol 

rozpočtovaný ako schodkový vo výške 97 208 EUR. Schodok bežného a kapitálového rozpočtu 

bol krytý prebytkom finančných operácií v sume 57 570 EUR, ktoré zahŕňali použitie 

prostriedkov rezervného fondu a zostatok prostriedkov z minulých rokov a transakcie verejného 

dlhu (splátky úverov a finančného prenájmu).  
 

Celkový rozpočet Obce Kunerad vrátane finančných operácií bol schválený ako vyrovnaný.   
 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022, rozpočet obce 

a programový rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2022 uznesením 

č. 29/381/2021.  
 

Rozpočet za rok 2022 bol zmenený dvadsaťkrát:  

- prvá zmena schválená dňa 28.02.2022 – oznámenie o zmene rozpočtu podpísané starostkou 

- druhá zmena schválená dňa 01.03.2022 – oznámenie o zmene rozpočtu podpísané starostkou 

- tretia zmena schválená dňa 28.03.2022 starostkou obce  

- štvrtá zmena schválená dňa 31.03.2022 – oznámenie o zmene rozpočtu podpísané starostkou 

- piata zmena schválená dňa 09.05.2022 – oznámenie o zmene rozpočtu podpísané starostkou 

- šiesta zmena schválená dňa 23.05.2022 starostkou obce  

- siedma zmena schválená OZ dňa 06.06.2022 uznesením č. 33/422/2022  

- ôsma zmena schválená 27.06.2022 – oznámenie o zmene rozpočtu podpísané starostkou  

- deviata zmena schválená dňa 30.06.2022 starostkou obce  

- desiata zmena schválená 18.07.2022 – oznámenie o zmene rozpočtu podpísané starostkou  

- jedenásta zmena schválená dňa 31.07.2022 starostkou obce 

- dvanásta zmena schválená 31.08.2022 – oznámenie o zmene rozpočtu podpísané starostkou 

- trinásta zmena schválená OZ dňa 26.09.2022 uznesením č. 35/446/2022  

- štrnásta zmena schválená dňa 30.09.2022 starostkou obce 

- pätnásta zmena schválená 27.10.2022 – oznámenie o zmene rozpočtu podpísané starostkou 

- šestnásta zmena schválená dňa 31.10.2022 starostkou obce 

- sedemnásta zmena schválená dňa 22.11.2022 starostkou obce 

- osemnásta zmena schválená OZ dňa 28.11.2022 uznesením č. 01/08/2022 

- devätnásta zmena schválená 21.12.2022 – oznámenie o zmene rozpočtu podpísané starostom 

- dvadsiata zmena schválená dňa 28.12.2022 starostom obce 
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Rozpočet obce k 31.12.2022   

  

  
Schválený rozpočet  

Schválený rozpočet 

po poslednej zmene 

Skutočné čerpanie  

rozpočtu 

Príjmy celkom  779 433,00 1 248 948,00 1 230 406,03 

z toho :       

   Bežné príjmy  763 781,00 890 213,00 883 675,87 

   Kapitálové príjmy  15 652,00 358 735,00 346 730,16 

Výdavky celkom  837 003,00 1 363 736,00 898 804,15 

z toho :       

  Bežné výdavky  724 143,00 867 186,00 831 219,84 

  Kapitálové výdavky  112 860,00 496 550,00 67 584,31 

Príjmové finančné operácie  73 360,00 127 948,00 61 754,01 

Výdavkové finančné operácie 15 790,00 13 160,00 13 155,03 

Rozpočtové hospodárenie obce  0,00 0,00 380 200,86 

  
 

2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2022  
 

Schválený 

rozpočet 

Schválený rozpočet 

po poslednej zmene 

Skutočné 

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

k rozpočtu po 

zmenách 

852 793,00 1 376 896,00 1 292 160,04 93,85 

  

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 376 896,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022          

v sume 1 292 160,04 EUR, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 93,85% . 

 

A. BEŽNÉ PRÍJMY  

 

Schválený 

rozpočet 

Schválený rozpočet 

po poslednej zmene 

Skutočné 

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

k rozpočtu po 

zmenách 

763 781,00 890 213,00 883 675,87 99,27 
 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 890 213,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022  v sume 

883 675,87 EUR, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 99,27 %.  
  

a) daňové príjmy   
 

Schválený 

rozpočet 

Schválený rozpočet 

po poslednej zmene 

Skutočné 

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

k rozpočtu po 

zmenách 

520 420,00 573 462,00 567 021,74 98,88 
  

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve   

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 490 406,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli            

k 31.12.2022 poukázané finančné prostriedky v sume 484 583,56 EUR, čo predstavuje plnenie 

na 98,81 %.   
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Daň z nehnuteľností  

Z rozpočtovaných 57 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 57 295,01 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 99,99 %. Príjmy z dane z pozemkov boli v sume 47 299,79 EUR, príjmy  

z dane zo stavieb boli v sume 9 995,22 EUR.  K 31.12.2022 obec neeviduje pohľadávky na dani 

z nehnuteľností.  
  

Daň za psa   

Z rozpočtovaných 1 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 164,19 EUR,  

čo predstavuje plnenie 97,01 %.   
  

Daň za ubytovanie  

Z rozpočtovaných 56,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 56,00 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 100 %.   
  

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad   

Z rozpočtovaných 24 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 23 922,98 EUR, čo 

predstavuje plnenie rozpočtu na 97,64 %. K 31.12.2022 obec neeviduje pohľadávky z poplatku 

za komunálny odpad.  
   

b) nedaňové príjmy:   
 

Schválený 

rozpočet 

Schválený rozpočet 

po poslednej zmene 

Skutočné 

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

k rozpočtu po 

zmenách 

78 397,00 93 243,00 93 935,92 100,74 
  

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku  

Z rozpočtovaných 4 845,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 4 947,50 EUR, čo je 

102,12 %-tné plnenie rozpočtu. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov  

v sume 374,79 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov, objektov  v sume 3 449,01 EUR, 

príjem z prenájmu obrusov a inventáru v KD v sume 1 123,70 EUR. Obec neeviduje pohľadávky 

na nájomnom k 31.12.2022.  
  

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby  

Z rozpočtovaných  5 712,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 5 298,00 EUR, čo je 

92,75 %-tné plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za administratívne poplatky v sume      

69,00 EUR, za overovanie podpisov v sume 1 048,00 EUR, za overovanie listín v sume           

76,00 EUR, z poplatku za potvrdenie o pobyte v sume 280,00 EUR a za stavebné povolenie, 

povolenie drobnej stavby, kolaudácie a rozkopové povolenie spolu v sume 3 825,00 EUR.  
  

Pokuty, penále a iné sankcie  

Z rozpočtovaných 130,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 130,00 EUR, čo je 

plnenie rozpočtu na 100,00 %.  
  

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb  

Z rozpočtovaných 82 441,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 83 501,86 EUR, čo 

predstavuje 101,29 %-tné plnenie rozpočtu. Uvedený príjem predstavuje príjem za hlásenie  

v miestnom rozhlase a zverejňovanie v sume 616,00 EUR, za obecnú knižnicu 130,00 EUR,  

z poplatku za kopírovanie 103,50 EUR, poplatok za stravu a réžiu v sume 67 531,57 EUR, 

časopisy a učebnice pre ZŠ v sume 3 869,79 EUR, poplatok za ŠKD 3 304,00 EUR, poplatok za 

materskú školu v sume 4 818,00 EUR, poplatok   za CVČ v sume 564,00 EUR a za letnú školu 

vo výške 2 565,00 EUR.  
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Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby  

Z rozpočtovaných 115,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 58,56 EUR  z poplatku 

za znečisťovanie ovzdušia, čo je plnenie 50,92 %.  
  

c) iné nedaňové príjmy:    
  

Schválený 

rozpočet 

Schválený rozpočet 

po poslednej zmene 

Skutočné 

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

k rozpočtu po 

zmenách 

1 150,00 5 461,00 5 442,79 99,67 
  

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 5 461,00 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2022 

vo výške 5 442,79 EUR, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 99,67 %. Medzi iné nedaňové 

príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, vratiek z predchádzajúceho roka, z poplatku za 

výrub stromov a z predaja železa. 
  

d) prijaté granty a transfery  
 

Schválený 

rozpočet 

Schválený rozpočet 

po poslednej zmene 

Skutočné 

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

k rozpočtu po 

zmenách 

163 814,00 218 047,00 217 275,42 99,65 
 

Z rozpočtovaných grantov a transferov v sume 218 047,00 EUR bol skutočný príjem  

k 31.12.2022 vo výške 217 275,42 EUR, čo predstavuje na položkách grantov a transferov 

plnenie príjmov spolu  na 99,65 %.  
 

  

Poskytovateľ dotácie  
Suma 

v EUR  
Účel  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky  
145 908,00 

Finančné prostriedky účelovo určené 

pre prenesený výkon  v oblasti 

školstva  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky 
1 008,00 

Finančné prostriedky účelovo určené 

na nákup učebníc  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky – Plán obnovy 
517,00 

Finančné prostriedky účelovo určené 

na nákup učebníc angličtiny pre 

3. a 4.ročník ZŠ 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky 
4 000,00 

Finančné prostriedky účelovo určené 

na školu v prírode 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky 
1 651,00 

Finančné prostriedky účelovo určené 

na vzdelávacie poukazy  

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny  2 886,00 
Podpora výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky 
2 580,00 

Finančné prostriedky na špecifiká pre 

deti z Ukrajiny 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  340,89 
Hlásenie a evidencia obyvateľstva 

prenesený výkon  

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  51,60 Register adries  

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 334,17  Vojnové hroby  

Okresný úrad Žilina, odbor životné prostredie 103,45 Starostlivosť o životné prostredie  
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky 
8 546,00  

Finančné prostriedky účelovo určené 

ako príspevok pre 5-ročné deti MŠ 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky  44,63  

Fin. prostriedky účelovo určené na 

starostlivosť o cestné a pozemné 

komunikácie  

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky  
1 337,94  

Bežný transfer na prenesený výkon v 

oblasti stavebného poriadku a bývania  

Ministerstvo vnútra SR 1 202,36 

Finančné prostriedky na čiastočnú 

refundáciu odmeny za prenesený 

výkon štátnej správy 

Environmentálny fond 653,17 
Finančné prostriedky na uloženie 

odpadu na skládku 

Okresný úrad Žilina, organizačný odbor 1 494,11  Voľby komunálne a do VUC 

Okresný úrad Žilina, organizačný odbor 674,57  Referendum 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR  3 000,00  
Finančné prostriedky dotácia pre DHZ 

skupina „B“  

Okresný úrad Žilina, organizačný odbor 11 739,00  

Finančné prostriedky účelovo určené 

pre FO ubytúvajúcu odídencov  

z Ukrajiny 

Fond na podporu umenia  1 300,00  

Finančné prostriedky účelovo určené 

doplnenie knižničného fondu 

v knižnici 

ŽSK – projekt INTERREG PL-SK 17 039,60 
Finančné prostriedky na bežné 

výdavky  

ŽSK – projekt „Dajme spolu gól“ 1 100,00 
Finančné prostriedky na bežné 

výdavky 

Mesto Rajecké Teplice  6 502,08 Dopravné žiaci ZŠ  

Nadácia Pontis 300,00 Grant 2% z daní – projekt MŠ 

OOCR Rajecká dolina 300,00 
Finančné prostriedky na zabezpečenie 

akcie “Deň Zeme“ 

Fyzická osoba  1 530,00  Darovacie zmluva  

Milan Delinčák - BUKOV 1 131,85 Dar – školské ovocie 

Spolu granty a transfery 217 275,42  

   
Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.  
 

 

 

B. Kapitálové príjmy  
 

Schválený 

rozpočet 

Schválený rozpočet 

po poslednej zmene 

Skutočné 

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

k rozpočtu po 

zmenách 

15 652,00 358 735,00 346 730,16 96,65 
 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov vo výške 358 735,00 EUR bol skutočný príjem                

k 31.12.2022 v sume 346 730,16 EUR, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 96,65 %. 
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Obci Kunerad bol poskytnutý kapitálový transfer z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre 

rozvoj vidieka v sume 11 995,16 EUR na vybudovanie chodníka na cintoríne, čiastkový transfer 

bol poskytnutý zo ŽSK na úhradu kapitálových výdavkov k projektu Interreg PL-SK v spolupráci 

s poľským mestom Wilamowice v sume 5 250,00 EUR. Obci bol tiež poskytnutý transfer na 

rekonštrukciu materskej školy v sume 329 485,00 EUR z Environmentálneho fondu. 

 

C. Príjmové finančné operácie  
 

Schválený 

rozpočet 

Schválený rozpočet 

po poslednej zmene 

Skutočné 

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

k rozpočtu po 

zmenách 

73 360,00 127 948,00 61 754,01 48,26 
 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 127 948,00 EUR boli v skutočnosti zapojené 

do plnenia rozpočtu prostriedky vo výške 61 754,01 EUR, čo predstavuje  plnenie na 48,26 %, 

v tom je zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (položka 453) v sume 562,45 EUR 

z nevyčerpaných prostriedkov z Fondu na podporu umenia na doplnenie knižničného fondu, 

v sume 593,46 EUR prostriedky fyzických osôb (rodičov) na nákup potravín na zabezpečenie 

stravovania a zostatok prostriedkov z dotácie k stravovacím návykom a normatívne prostriedky 

pre ZŠ spolu v celkovej sume 14 290,15 EUR. 
 

V roku 2022 bolo uznesením obecného zastupiteľstva č.33/420/2022 zo dňa 6.6.2022 schválené 

čerpanie a použitie rezervného fondu obce na kapitálové výdavky v sume 62 500 EUR. 

Z toho objemu finančných prostriedkov bolo skutočné čerpanie RF (položka 454)  v sume 

46 307,95 EUR, ktoré boli použité na zakúpenie dvoch garáží, rekonštrukciu oplotenia ihriska 

a prístrešku na ihrisku, modernizácia osvetlenia v ZŠ, na Zmenu a Dodatok č.3 k územnému 

plánu obce, na vybudovanie dopadovej plochy na detskom ihrisku RODINKA a spevnenej 

plochy pod zakúpenou garážou. 
  

   

3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2022  

   

Schválený 

rozpočet 

Schválený rozpočet 

po poslednej zmene 

Skutočné 

čerpanie výdavkov 

% čerpania 

výdavkov 

k rozpočtu po 

zmenách 

852 793,00 1 376 896,00 911 959,18 66,23 

  

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 376 896,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022      

v sume 911 959,18 EUR, čo predstavuje  čerpanie rozpočtu celkových výdavkov na 66,23 %.   

 

A. Bežné výdavky 
  

Schválený 

rozpočet 

Schválený rozpočet 

po poslednej zmene 

Skutočné 

čerpanie výdavkov 

% čerpania 

výdavkov 

k rozpočtu po 

zmenách 

724 143,00 867 186,00 831 219,84 95,85 

  

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 867 186,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022          

v sume 831 219,84 EUR, čo predstavuje  95,85 %-tné čerpanie.   
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Rozbor položiek bežného rozpočtu:   
 

Mzdy, platy, príplatky, odmeny, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania   

Z rozpočtovaných výdavkov 333 652,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 

329 416,16 EUR, čo je 98,73 %-tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OCÚ, 

ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ,  hlavného kontrolóra, starostu obce, pracovníka Obecnej knižnice 

a opatrovateľskej služby.  
  

Poistné a príspevok do poisťovní  

Z rozpočtovaných výdavkov 122 157,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 

118 873,11 EUR, čo je 97,31 %-tné čerpanie.  Patria sem odvody do zdravotných poisťovní 

a sociálnej poisťovne zo miezd a dohôd za pracovníkov OCÚ, knižnice, ZŠ, MŠ, ŠKD, CVČ, ŠJ,  

hlavného kontrolóra, starostu obce, za opatrovateľskú službu a poslancov OZ. 
  

Tovary a služby  

Z rozpočtovaných výdavkov 382 305,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2022 v sume 

354 786,13 EUR, čo predstavuje čerpanie rozpočtovaných výdavkov na 92,80 %. Ide o 

prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, 

dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom, služby, poplatky, dohody 

mimopracovného pomeru, stravovanie zamestnancov, povinný prídel do sociálneho fondu 

a ostatné služby.  
  

Bežné transfery  

Z rozpočtovaných výdavkov 27 927,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 

27 576,15 EUR, čo predstavuje 98,74 %-tné čerpanie výdavkov. Patria sem transfery na 

nemocenské dávky, finančný príspevok na stravovanie zamestnancov, odchodné, na členské 

príspevky do združení, príspevky novonarodeným občanom obce a dopravné žiakom ZŠ.  
  

Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými 

výpomocami  

Z rozpočtovaných výdavkov 1 145,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume  

568,29 EUR, čo predstavuje 49,63 %-tné čerpanie, zahrnuté sú splátky úrokov zo splácania 

úverov obce. 
 

 Bežné výdavky rozpočtu podľa programov v  EUR : 
 

  

Schválený 
rozpočet 2022 

Upravený 
rozpočet 2022 

Plnenie              
k 31.12.2022 

Plnenie      
v  % 

Bežné výdavky spolu:  724 143,00 867 186,00 831 219,84 95,85% 

z toho:         

   Program 1:   Plánovanie, manažment a kontrola 28 904,00 33 017,00 32 436,68 98,24% 

   Program 2:   Propagácia a marketing 274,00 274,00 204,00 74,45% 

   Program 3:   Interné služby obce 15 386,00 22 917,00 18 727,89 81,72% 

   Program 4:   Služby občanom 12 918,00 13 720,00 11 178,48 81,48% 

   Program 5:   Bezpečnosť, právo a poriadok 705,00 4 375,00 4 195,50 95,90% 

   Program 6:   Odpadové hospodárstvo 25 930,00 30 005,00 28 689,93 95,62% 

   Program 7:   Komunikácie 9 328,00 6 495,00 5 478,13 84,34% 

   Program 8:   Vzdelávanie 446 108,00 530 861,00 520 989,05 98,14% 

   Program 9:   Šport 11 785,00 19 885,00 18 725,48 94,17% 

   Program 10: Kultúra 18 250,00 24 750,00 23 201,81 93,74% 

   Program 11: Prostredie pre život 5 001,00 16 541,00 15 729,69 95,10% 
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   Program 12: Sociálne služby 7 570,00 19 811,00 16 394,11 82,75% 

   Program 13:  Administratíva 141 984,00 144 535,00 135 269,09 93,59% 
 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. 
 
 

B. Kapitálové výdavky  
  

Schválený 

rozpočet 

Schválený rozpočet 

po poslednej zmene 

Skutočné 

čerpanie výdavkov 

% čerpania 

výdavkov 

k rozpočtu po 

zmenách 

112 860,00 496 550,00 67 584,31 13,61 
  

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 496 550,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2022 

v sume 67 584,31 EUR, čo predstavuje  13,61 %-tné plnenie čerpania kapitálových výdavkov.   

Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené s obstaraním zmeny a dodatku č.3 

k územnému plánu obce v sume 756,00 EUR, vybudovanie chodníka na cintoríne a nákup 

zábradlia v sume 13 972,70 EUR, vybudovanie komunikačnej infraštruktúry k multifunkčnému 

ihrisku a k MŠ v sume 4 783,20 EUR, na PD k vybudovaniu separátneho strediska v sume  

800 EUR, na PD k rekonštrukcii MŠ v sume 1 880,00 EUR, na modernizáciu osvetlenia 

v budove ZŠ v sume 2 959,50 EUR, na oplotenie futbalového ihriska bolo použitá suma 

13 807,86 EUR a rekonštrukciu prístrešku na ihrisku suma 2 435,05 EUR.  

V roku 2022 sa uskutočnili prípravné práce na vybudovaní detského ihriska RODINKA vrátane 

PD spolu v sume 3 921,00 EUR. Tiež boli zakúpené dve pozinkované garáže (malá a veľká) 

spolu v sume 13 570 EUR a vybudovala sa aj spevnená plocha pod väčšiu garáž v sume 7 865,00 

EUR. 

V roku 2022 bola objednaná a aj uhradená projektová dokumentácia k rekonštrukcii budovy 

starého obecného úradu pre prípadné zapojenie sa do projektov na čerpanie dotácií z fondov EÚ. 

 

Kapitálové výdavky rozpočtu podľa programov v  EUR : 

 

  

Schválený 
rozpočet 2022 

Upravený 
rozpočet 2022 

Plnenie              
k 31.12.2022 

Plnenie      
v  % 

Kapitálové výdavky spolu:  112 860,00 496 550,00 67 584,31 13,61% 

z toho:         

   Program 1:   Plánovanie, manažment a kontrola 0,00 0,00 0,00 0,00% 

   Program 2:   Propagácia a marketing 0,00 0,00 0,00 0,00% 

   Program 3:   Interné služby obce 5 260,00 1 825,00 820,00 44,93% 

   Program 4:   Služby občanom 32 000,00 21 940,00 13 972,70 63,69% 

   Program 5:   Bezpečnosť, právo a poriadok 0,00 4 840,00 4 783,20 98,83% 

   Program 6:   Odpadové hospodárstvo 20 000,00 3 300,00 800,00 24,24% 

   Program 7:   Komunikácie 0,00 0,00 0,00 0,00% 

   Program 8:   Vzdelávanie 0,00 334 435,00 4 949,50 1,48% 

   Program 9:   Šport 55 600,00 105 000,00 20 163,91 19,20% 

   Program 10: Kultúra 0,00 0,00 0,00 0,00% 

   Program 11: Prostredie pre život 0,00 400,00 0,00 0,00% 

   Program 12: Sociálne služby 0,00 160,00 10,00 0,00% 

   Program 13:  Administratíva 0,00 24 650,00 22 085,00 89,59% 
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu. 

 

C. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený 

rozpočet 

Schválený rozpočet 

po poslednej zmene 

Skutočné 

čerpanie výdavkov 

% čerpania 

výdavkov 

k rozpočtu po 

zmenách 

15 790,00 13 160,00 13 155,03 99,96 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií vo výške 13 160,00 EUR bolo skutočné 

čerpanie k 31.12.2022 v sume 13 155,03 EUR, čo predstavuje 99,96 %-tné plnenie rozpočtu. 

Výdavkové finančné operácie zahŕňajú splátky z finančného prenájmu vozidla Peugeot Rifter 

v sume 2 467,03 EUR a splátky úverov v celkovej sume 10 688,00 EUR (nadstavba MŠ, 

regenerácia centra obce). 
  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek finančných operácií je prílohou Záverečného účtu. 

 
 

4. PREBYTOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2022  

  

Hospodárenie obce   

Skutočnosť                    

k 31.12.2022                   

v EUR 

Bežné príjmy spolu  883 675,87 

Bežné výdavky spolu  831 219,84 

Bežný rozpočet – prebytok   52 456,03 

Kapitálové  príjmy spolu  346 730,16 

Kapitálové  výdavky spolu  67 584,31 

Kapitálový rozpočet - prebytok 279 145,85 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu  331 601,88 

Vylúčenie z prebytku   -340 242,43 

Upravený prebytok/schodok bežného a 

kapitálového rozpočtu  
-8 640,55 

Príjmové finančné operácie  61 754,01 

Výdavkové finančné operácie  13 155,03 

Rozdiel finančných operácií  48 598,98 

PRÍJMY SPOLU    1 292 160,04 

VÝDAVKY SPOLU  911 959,18 

Hospodárenie obce   380 200,86 

Vylúčenie z prebytku  -340 242,43 

Upravené hospodárenie obce  39 958,43 
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Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 331 601,88 EUR zistený podľa ustanovenia      

§ 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje 

o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a prostriedky podľa osobitných predpisov v sume 340 242,43 

EUR a takto zistený schodok v sume 8 640,55 EUR bol v rozpočtovom roku 2022 vysporiadaný  

 z finančných operácií v sume 8 640,55 EUR. 

 

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely 

tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú prostriedky v celkovej sume 340 242,43 EUR a to:   

- nevyčerpané normatívne prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky v ZŠ 

poskytnuté v rozpočtovom roku v sume 7 331,37 EUR,   

- nevyčerpané prostriedky na zabezpečenie referenda v januári 2023 poskytnuté v decembri 

2022 v sume 674,57 EUR,   

- nevyčerpané prostriedky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 

1 851,20 EUR,   

- prostriedky z Fondu na podporu umenia – knižnica v sume 474,07 EUR,  

- nevyčerpané prostriedky poskytnuté v rozpočtovom roku v zmysle zmluvy 

z Environmentálneho fondu účelovo určené na rekonštrukciu a modernizáciu budovy 

Materskej školy v Kunerade v sume 329 485,00 EUR 

- nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia        

§ 140 - 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v sume 426,22 EUR. 

 

 

Zostatok  finančných operácií v sume  48 598,98 EUR, bol  použitý na: 

 vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume  

8 640,55 EUR 
 

Zostatok  finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v sume 39 958,43  EUR, navrhujeme použiť v celom objeme na : 

 tvorbu rezervného fondu v sume 39 958,43EUR  

 

 

Na základe všetkých uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného 

fondu za rok 2022 vo výške 39 958,43 EUR.   

 

 
 

5.TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV FONDOV  
 

Rezervný fond  
  

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p.,               

o použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.  
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Rezervný fond  
Suma v 

EUR  

Začiatočný stav k 01.01.2022   28 796,11 

Prírastky   - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok 2021    34 173,76 

Úbytky      - použitie rezervného fondu v zmysle uznesenia OZ 46 307,95 

Konečný zostatok k 31.12.2022  16 661,92  
 

O použití Rezervného fondu v roku 2022 rozhodlo obecné zastupiteľstvo  nasledovným uznesením:  

 uznesenie OZ č. 33/420/2022  zo dňa 06.06.2022 o použití RF na kapitálové výdavky 

v sume 62 500,00 EUR.  

V zmysle tohto uznesenia bol čerpaný rezervný fond v sume  46 307,95 EUR, zostáva na 

dočerpanie v roku 2023 v zmysle tohto schváleného uznesenia suma 16 192,05 EUR. 

 

Sociálny fond  
  

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p..  Tvorbu a použitie 

sociálneho fondu upravuje vnútorná smernica obce o tvorbe a použití SF platná pre aktuálne 

obdobie.   
  

Sociálny fond – účet 472 
Suma v 

EUR  

Začiatočný stav k 01.01.2022  4 353,23 

Prírastky - povinný prídel - 1,05  %                    2 578,59 

               - povinný prídel - 1,05 % 12/2022                    223,74 

               - ostatné prírastky 0,00 

Úbytky   - závodné stravovanie                     1 817,94 

               - závodné stravovanie   12/2022                  162,18 

               - regenerácia PS, doprava             4 785,00 

               - ostatné úbytky                                                30,00 

Konečný zostatok k 31.12.2022  360,44 

  

  

6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2022   
 

A.  Aktíva  
  

Názov KZ  k  31.12.2022 

Neobežný majetok spolu 1 714 249,06 

z toho :  

Dlhodobý nehmotný majetok 21 490,56 

Dlhodobý hmotný majetok 1 496 617,29 

Dlhodobý finančný majetok 196 141,21 

Obežný majetok spolu 459 289,18 

z toho :  

Zásoby 520,28 

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 0,00 
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Dlhodobé pohľadávky 0,00 

Krátkodobé  pohľadávky 309,07 

Finančný majetok 458 459,83 

Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlhodobé 0,00 

Poskytnuté návr. fin. výpomoci krátkodobé 0,00 

Časové rozlíšenie 1 205,65 

Náklady budúcich období 1 205,65 

Vzťahy k účtom klientov štát. pokladnice 0,00 

Aktíva spolu 2 174 743,89 

 

 

 B. Pasíva  
   

Názov KZ  k  31.12.2022 

Vlastné zdroje krytia majetku 1 143 804,40 

z toho :  

Oceňovacie rozdiely 0,00 

Fondy 0,00 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov  1 096 856,07 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 46 948,33 

Záväzky 514 995,35 

z toho :  

Rezervy 33 480,00 

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 389 816,21 

Dlhodobé záväzky      360,44 

Krátkodobé záväzky 53 261,70 

Bankové úvery a ostatné prij. výpomoci 38 077,00 

Časové rozlíšenie  515 944,14 

Vzťahy k účtom klientov štát. pokladnice 0,00 

Pasíva spolu 2 174 743,89 

 

 

7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2022  

        

Druh záväzku  

Záväzky celkom         

k 31.12.2022        

v EUR  

Záväzky celkom         

k 31.12.2021          

v EUR 

z toho po lehote 

splatnosti  

- dodávateľom  321 11 733,55           35 507,88            0,00  

- preddavky ŠJ 674,67               0,00 0,00 

- zamestnancom 331 23 587,96            21 027,51 0,00  

- poisťovniam  336 14 306,28            12 760,54 0,00  

- daňovému úradu 341, 342 2 955,00         2 410,20 0,00  
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- štátnemu rozpočtu 357, 359 59 857,14             64 290,15 0,00  

- štátnemu rozpočtu 273 23 917,00              23 917,00 0,00  

- bankám 461 14 160,00            24 848,00 0,00  

- štátnym fondom  329 959,07                 562,45 0,00  

- ostatné záväzky  364,68              6 843,45 0,00  

Záväzky spolu k 31.12.202x  481 515,35           192 167,18              0,00  

 

  

A. Stav úverov k 31.12.2022   
  

Veriteľ  Účel  

Výška 

poskytnutého 

úveru  

Ročná 

splátka  

istiny za 

rok 2022  

Ročná 

splátka 

úrokov 

za rok  

2022  

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2022  

Rok 

splatnosti  

SZRB  
Regenerácia 

centra obce  
48 830,00  1 208,00  3,20 0,00 2022  

SZRB  Nadstavba MŠ  90 000,00  9 480,00   512,40 14 160,00 2024  

MF SR 
Výpadok 

podielových daní 
23 917,00       0,00      0,00 23 917,00 2027 

 

V roku 2021 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na 

výkon  samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v dôsledku 

pandémie ochorenia COVID-19 v sume 23 917,00 EUR schválená obecným zastupiteľstva dňa 

26.10.2021 uznesením č. 20/272/2021. Prvá splátka je splatná v roku 2024 a posledná splátka      

v roku 2027. Dlžník môže predčasne splatiť celkovú sumu poskytnutej návratnej finančnej 

výpomoci alebo jej časť.  

 

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania  
  
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich 

úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:  

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a  

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 

25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o 

prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu 

verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia, 

alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.   

  

B. Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. a):  
  

Text Suma v EUR  

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12  k  31.12.2021   836 776,18  

Celková suma dlhu obce k 31.12.2022 z toho:    

-  zostatok istiny z bankových úverov  0,00  
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-  zostatok istiny z pôžičiek  14 160,00 

-  zostatok istiny z návratných finančných výpomocí  23 917,00  

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2022  38 077,00 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce  0,00  

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2022  38 077,00 

  

Zostatok istiny  

k 31.12.2022  

Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2021  
§ 17 ods.6 písm. a)  

38 077,00 836 776,18 4,55 %  

  

Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.   

  

 

C. Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. b) :  
  

Text  Suma v EUR  

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021  836 776,18 

Bežné príjmy obce upravené o účelovo určené:    

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy  162 091,44 

- dotácie zo štátneho rozpočtu  60 323,02  

- dotácie z MF SR, VUC,  .... 13 595,44 

- príjmy z náhradnej výsadby drevín 0,00 

- účelovo určené peňažné dary 8 394,60 

- dotácie z Eurofondov  

- príjmy podľa osobitných predpisov  

Spolu bežné príjmy obce účelovo určené k 31.12.2021  244 404,50 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2021  592 371,68 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:   
  

- 821005  10 688,00  

- 651002  515,60 

- 651004  0,00  

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2022  11 203,60 

  

Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov   

za rok 2022  

Skutočné upravené 

bežné príjmy       

k 31. 12. 2021  

§ 17 ods. 6 písm. b)  

11 203,60 592 371,68 1,89 %  

  

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. bola splnená.    
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8. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ  
  

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.   

  
 

9. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM 

A FYZICKÝM OSOBÁM – PODNIKATEĽOM PODĽA § 7 ODS. 4 

ZÁKONA Č. 583/2004 Z.z. v z.n.p. 
  

Obec v roku 2022 neposkytovala dotácie právnickým ani fyzickým osobám – podnikateľom.  

 

 

10. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ 

ČINNOSTI  
  

Obec v roku 2022 nevykonávala podnikateľskú činnosť. 

   
  

11. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI   
  

a) zriadeným a založeným právnickým osobám  

b) štátnemu rozpočtu  

c) štátnym fondom  

d) rozpočtom iných obcí  

e) rozpočtom VÚC  
  

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 

ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy               

k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.  

  

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám   

  

Obec Kunerad je zriaďovateľom spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom: 

Obecné služby Kunerad, s.r.o., so sídlom Hlavná ulica 60/37, 013 13 Kunerad, založenej vo 

verejnom záujme za účelom zabezpečenia výkonu potrieb  obyvateľov obce, rozvoja obce 

Kunerad a využívania miestnych ľudských, prírodných a iných zdrojov, výkonu 

poľnohospodárskej, obchodnej a inej hospodárskej činnosti za účelom podnikania a podpory 

regionálneho rozvoja.  

Obec Kunerad má v založenej s.r.o. obchodný podiel vo výške 100 %. Obce Kunerad vložila 

peňažný vklad vo výške 5 000,00 EUR do základného imania založenej spoločnosti. 

Založenej spoločnosti Obecné služby Kunerad, s.r.o bol 26.7.2021 priznaný štatút 

registrovaného sociálneho podniku. 

Založenie spoločnosti schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad dňa 10.5.2021 uznesením 

č. 24/331/2021. 
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c) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu  

 

Poskytovateľ  
-1-  

Účelové určenie grantu, transferu -

-2-  

Suma  

poskytnutých 

finančných  
prostriedkov  

-3-  

Suma 

skutočne  
použitých  

finančných  
prostriedkov  

-4-  

Rozdiel  
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

-5-  

MŠVVaŠ SR  

Finančné prostriedky účelovo 

určené pre prenesený výkon 

v oblasti školstva  

145 908,00 138 576,63 7 331,37 

MV SR  Vojnové hroby  344,17 344,17 0,00  

MV SR  Hlásenie obyvateľstva  340,89 340,89 0,00  

MV SR  Register adries  51,60 51,60 0,00  

OÚ Žilina  Starostlivosť o životné prostredie  103,45 103,45 0,00  

MDaV SR  
Starostlivosť cestných a 

pozemných komunikácií  
44,63 44,63  0,00  

MDaV SR  

Bežný transfer na prenesený výkon 

v oblasti stavebného poriadku a 

bývania  

1 337,94 1 337,94 0,00  

MŠVVaŠ SR 
Finančné prostriedky účelovo 

určené na nákup učebníc  
1 525,00  1 525,00  0,00  

MŠVVaŠ SR 
Finančné prostriedky účelovo 

určené na školu v prírode  
4 000,00  4 000,00  0,00  

MŠVVaŠ SR 

Finančné prostriedky účelovo 

určené ako príspevok pre deti MŠ 

na predprimárne vzdelávanie  

8 546,00  8 546,00 0,00  

MŠVVaŠ SR 
Finančné prostriedky účelovo 

určené na vzdelávacie poukazy  
1 651,00 1 651,00 0,00  

MŠVVaŠ SR 
Finančné prostriedky účelovo 

určené na deti z Ukrajiny v ZŠ  
2 580,0 2 580,00 0,00  

MV SR 

Finančné prostriedky účelovo 

určené na odmeny pre 

zamestnancov 

1 202,36 1 202,36  0,00  

MPSVaR SR  
Výstavba inkluzívneho detského 

ihriska poskytnuté v roku 2021 
50 000,00  0,00  50 000,00 

ÚPSVaR  
Podpora výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa  
2 886,00 1 034,80 1 851,20 

OÚ Žilina 

Finančné prostriedky účelovo 

určené na komunálne voľby a voľby 

do VUC  

1 494,11 1 494,11 0,00  

OÚ Žilina 
Finančné prostriedky účelovo 

určené na referendum 2023  
674,57 0,00 674,57  

OÚ Žilina 

Finančné prostriedky účelovo 

určené na ubytovanie odídencov 

z Ukrajiny pre fyzickú osobu  

11 739,00 11 739,00 0,00  

DPO SR  
Finančné prostriedky dotácia na 

DHZ skupina „B“  
3 000,00  3 000,00  0,00  
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c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom  
  

Poskytovateľ  
-1-  

Účelové určenie grantu, 

transferu 

 -2-  

Suma  

poskytnutých 

finančných  
prostriedkov  

-3-  

Suma 
skutočne  

použitých  
finančných  

prostriedkov  
-4-  

Rozdiel  
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

-5-  

Environmentálny 

fond 

Finančné prostriedky účelovo 

určené na rekonštrukciu MŠ  
329 485,00 0,00  329 485,00 

Environmentálny 

fond 

Finančné prostriedky účelovo 

určené na uloženie odpadov na 

skládku 

653,17 653,17 0,00 

Fond na 

podporu umenia 

Finančné prostriedky účelovo 

určené na nákup kníh do 

obecnej knižnice  

1 300,00 825,93 474,07 

  
 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí   
  

Poskytovateľ  
-1-  

Účelové určenie grantu, transferu -

-2-  

Suma  

poskytnutých 

finančných  
prostriedkov  

-3-  

Suma 
skutočne  

použitých  
finančných  

prostriedkov  
-4-  

Rozdiel  
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

-5-  

Mesto 

Rajecké 

Teplice  
Dopravné žiaci ZŠ  6 502,08 6 502,08 0,00 

 

  

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC  
  

Poskytovateľ  
-1-  

Účelové určenie grantu, transferu -

-2-  

Suma  

poskytnutých 

finančných  
prostriedkov  

-3-  

Suma 

skutočne  
použitých  

finančných  
prostriedkov  

-4-  

Rozdiel  
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

-5-  

ŽSK 
Projekt Interreg PL-SK na bežné 

a kapitálové výdavky 
22 289,60 22 289,60 0,00  

ŽSK Projekt „Dajme spolu gól“ 1 100,00 1 100,00 0,00  

  

 
 

12. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE - HODNOTIACA 

SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU          

   

Hodnotenie plnenia programov rozpočtu Obce Kunerad tvorí Prílohu č. 1.  
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13. NÁVRH UZNESENIA  
  

Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad   
  

A. schvaľuje  

Záverečný účet Obce Kunerad za rok 2022  a celoročné hospodárenie  „bez výhrad“, 

 

B. potvrdzuje 

- prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 331 601,88 EUR,   

- prebytok finančných operácií vo výške 48 598,98 EUR,  

- prevedenie zostatku finančných prostriedkov po vylúčení účelovo určených 

prostriedkov v celkovej sume 39 958,43 EUR do rezervného fondu obce, 
  

C. schvaľuje 

     tvorbu rezervného fondu za rok 2022  vo výške 39 958,43 EUR 

  


